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ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ, Κωνικά, άρχαΐον κείμενον - μετάφρασις υπό Ε. Σ. Στα

μάτη, τόμος Β' βιβλίο: β' καΐ γ', σελ. VIIT/277, τόμος Γ' βιβλία δ', ε' 

καΐ ς·', σελ. 355, τόμος Δ' βιβλίον ζ', αποσπάσματα, λήμματα Πάππου, 

σχόλια Εύτοκίου, σελ. 388, "Εκδοσις Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελ

λάδος, 'Αθήναι 1946. 

Οί τρεις ογκώδεις ούτοι τόμοι των Κωνικών του Άπολλωνίου αποτελούν συνέ-
χειαν και τέλος του Α' τόμου δημοσιευθέντος rò 1975 και κριθέντος εις τον «Πλά 
τωνα» τόμ. 27 (1975), σελ. 382—384. Προκαλεί άπορίαν διατί το Τεχνικον Έ π ι -
μελητήριον ενώ οί τόμοι ούτοι έξετυπώθησαν το 1976 τους παρέδωκεν εις τήν 
κυκλοφορίαν και είς τον συγγραφέα το Ιτος 1979. 

'Υπενθυμίζεται δτι ό Σταμάτης είς τον εκδοθέντα Α' τόμον των Κωνικών του 
Άπολλωνίου του Περγαίου περιέλαβε το α' βιβλίου του έργου του αρχαίου σο
φού, διασήμου γεωμέτρου, σπουδάσαντος είς το Μουσεΐον της 'Αλεξανδρείας ευθύς 
μετά τον 'Αρχιμήδη. 

Είς τον Β' τόμον εκδίδει è Στ. τά βιβλία β' και γ ' στηριζόμενος είς το κεί
μενον το εκδοθέν υπό I. L. Heiberg, Lipiae 1891, είς το οποίον επιφέρει 11 διορθώ
σεις φραστικάς καί συμπληρώσεις, προσθέτων κατά σελίδα κειμένου καΐ άντίστοι-
χον μεταφράσεως είς Νέαν Έλληνικήν. Είς τάς σελ. 2 269 περιέχεται το κείμε
νον καί -ή μετάφρασις, είς δε τάς σελ. 271 — 277 το εύρετήριον των δρων καί 
των κυρίων ονομάτων. 

Είς τον Γ' τόμον περιελήφθησαν τα βιβλία δ', ε' καί ς-'. Του δ' το άρχαΐον 
κείμενον ελήφθη εκ της εκδόσεως Ι. L. Heiberg 1891, των δε βιβλίων ε' καί ς-' 
το άρχαΐον κείμενον δέν υπάρχει. Έ κ της γαλλιστί εκδόσεως του Paul ver Eecke, 
Paris 1922 καί 1959, μετεφράσθησαν τα βιβλία υπό του Σταμάτη είς τήν Νέαν 
Έλληνικήν. Τούτο έγινε διότι το κείμενον των βιβλίων ε' εως ζ' δέν έσώθη είς 
το πρωτότυπον, άλλα μόνον είς τήν άραβικήν, εξ ής μετεφράσθη είς τήν Λατινι-
κήν υπό του Edm. Hàlley, London 1710, εξ ής το μετέφρασεν είς τήν Γαλλικήν 
ό Ρ. ver Eecke. Είς τήν Έλληνικήν μετάφρασιν του κειμένου των βιβλίων ε' καί 
ç ό Σταμάτης επιφέρει 18 φραστικάς προσθήκας καί συμπληρώσεις. Των βι
βλίων ε' καί -' προτάσσονται αϊ άφιερωτικαί έπιστολαί του συγγραφέως 'Απολ
λώνιου προς τον βασιλέα Άτταλον, είς το τέλος δέ εν σελ. 351—355 παρατίθεται 
το ευρετήριο; δρ«ον καί κυρίων ονομάτων. 

Εις τον Δ' τόμον, είς τάς σελ. 1—109 παρατίθεται ή μετάφρασις του ζ' βι
βλίου έκ της Γαλλtκήc εις τήν Έλληνικήν μετά 9 προσθηκών καί συμπληρώσεων 
τοϋ κειμένου καί της αφιερωτικής επιστολής προς τον βασιλέα "Ατταλον. 'Ακο
λούθως είς τάς σελ. 113—118 παρατίθενται -à έκ της εκδόσεως Heiberg απο
σπάσματα μετά των τίτλων καί των σχημάτων των. Είς τάς ακολούθους σελίδας 
τα έκ της εκδόσεως lleiberg 1893 κείμενα Πάππου Λήμματα είς τα Κωνικά καί 
Εύτοκίου Σχόλια είς τα Κωνικά, μετά μεταφράσεως είς τήν Νέαν Έλληνικήν. 
Τέλος είς zac σελ. 385—388 παρατίθεται εύρετήριον δρων καί κυρίων ονομάτων. 

Οΰτως ό Σταμάτης μετά τον Εύτόκιον, τον πρώτον έκδότην τών Κωνικών 
τοϋ Άπολλωνίου εν Κωνσταντινουπόλει το 530 μ. Χ., είναι ό πρώτος Νεοέλλην 
συγγραφεύς, ό όποιος παραδίδει καί πάλιν τα σωζόμενα βιβλία τών Κωνικών του 
μεγάλου μαθηματικού είς το Έλληνικον κοινόν. 
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